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Tietoa Ukrainasta

Laura Kolben artikkeli Ukraina - suuri
tuntematon? analysoi Ukrainaa ja
sen historiaa. Muita Ukraina-
artikkeleja kannattaa etsiä Finnasta.
CIA World Factbook sisältää
maatietoa maailman maista.
Uutispalvelujen ja lehtien lisäksi
päivittyvää tietoa löytää viranomaisten
katsauksista, joita on listattu Kirjastot.fi:n sivulle Kirjastot ja sota Ukrainassa.

Asiasanalla konfliktit Makupalat.fi:ssä saa tulokseksi sivustoja, jotka
seuraavat maailman konfliktitilanteita, esimerkiksi Insitute for War and Peace
Reporting ja Global Conflict Tracker.
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Ukraina

Ukrainan sota järkyttää ja herättää ahdistusta. Mieltä askarruttavat, mistä etsiä
tietoa maasta, tapahtumista ja miten auttaa Ukrainasta sotaa pakenevia.
Tähän kirjeeseen on koottu lähteitä, joita kannattaa tutkia.

Makupalat.fi: Ukraina
Kysy kirjastonhoitajalta: Ukraina-kysymyksiä

 

https://kirjastotfi.creamailer.fi/email/62415a6e76503
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/ukraina?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/ukraina?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.kirjastot.fi/kysy/kokoelmat/ukraina?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/ukraina-suuri-tuntematon/
https://agricolaverkko.fi/tietosanomat/ukraina-suuri-tuntematon/
https://www.finna.fi/Search/Results?limit=0&lookfor=ukraina&type=AllFields&filter%5b%5d=~building:%220/JOURNALFI/%22&fbclid=IwAR3XtARd3W8WL7QzAwQSuUZ65RJsPAc6buWZM41x9wcmgfMqBwSq3WEvc2Q
https://www.cia.gov/the-world-factbook/
https://www.kirjastot.fi/kirjastot-ja-sota-ukrainassa?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
http://www.makupalat.fi/fi/k/all/hae/?f%5B0%5D=field_asiasanat%3A63004&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://iwpr.net/
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/?category=us
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/maahanmuuttajat?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/monikulttuurinen-kirjasto?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/paasiainen?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.kirjastot.fi/kysy/kokoelmat/paasiainen-tuo-valon-ja-kevaan?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.kirjastot.fi?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D


  

 

Kotouttaminen

Maahanmuuttovirasto vastaa
maahanmuutosta sekä opastaa muun
muassa pakolaisia. Se on työstänyt
tietopaketin Ukrainasta saapuvien
avuksi. Työnhakijoille on ohjeita
Työsuojeluhallinnon julkaisussa
Ulkomaalaisena työntekijänä
Suomessa. Kouluja auttavat
Opetushallituksen materiaali
Ukrainasta paenneiden opetuksen
tueksi sekä ruotsalaisen Natur och
Kultur -kustantamon Ukrainska
läromedel.

Makupalat.fi-kokoelmat
Maahanmuuttajat ja Kotouttaminen
sisältävät materiaalia
maahantulijoiden tueksi.

 

Uutisia ja lukemista

Makupalat.fi:stä löytyy uutisia
ukrainan kielellä sekä venäjän
kielellä. Lisää uutispalveluja luettelee
Kirjastot.fi:n Kirjastot ja sota
Ukrainassa.

Ukrainankielistä kirjallisuutta lapsille
tarjoaa Osvitoria-palvelu. Central
and Eastern European Online
Library sisältää artikkeleja ja
kirjallisuutta Itä-Euroopan kielillä.
Lisää aineistoja voi selata
Monikielisen kirjaston
aineistovinkkiosassa
ukrainankielistä
kokotekstimateriaalia aikuisille ja
lapsille ja ruotsin kielellä Kungliga
biblioteketin Digiteketissä.

 

 

 

Makupalat.fi

Opi suomea - tukea kielenoppimiseen

Ukraina - suuri tuntematon?

Laskiais- ja pääsiäisajan sanastoa

Makupalat.fi ajankohtainen kokoelma

Pääsiäinen

 

https://www.migri.fi/
https://migri.fi/ukraina
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/julkaisut/oppaat/ulkomaalaisena-tyontekijana-suomessa
https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/materiaalia-ukrainasta-paenneiden-opetuksen-tueksi
https://www.nok.se/ukrainskalaromedel
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/maahanmuuttajat?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/kotouttaminen?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/k/all/hae?f%5B0%5D=field_asiasanat%3A105972&f%5B1%5D=field_sivuston_kieli%3A118002&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/k/all/hae?f%5B0%5D=field_asiasanat%3A105972&f%5B1%5D=field_sivuston_kieli%3A115102&utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.kirjastot.fi/kirjastot-ja-sota-ukrainassa?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://osvitoria.media/opinions/knyzhka-zaspokoyuye-shho-pochytaty-dytyni-poky-tryvaye-vijna/
https://www.ceeol.com/
https://www.kirjastot.fi/monikielinen-kirjasto/aineistovinkit??utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://digiteket.se/inspirationsartikel/ladda-ner-ukrainska-barnbocker/
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/opi-suomea-tukea-kielenoppimiseen?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/ukraina-suuri-tuntematon?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/linkki/laskiais-ja-p%C3%A4%C3%A4si%C3%A4isajan-sanastoa?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D
https://www.makupalat.fi/fi/kokoelma/paasiainen?utm_source=creamailer&utm_medium=email&utm_campaign=Tiedonhaun+uutiskirje+4%2F2022+Ukraina&utm_content=%5Bemail%5D


 

 

Kysy kirjastonhoitajalta

Kokoelmassa Pääsiäinen tuo valon ja kevään! on kysymyksiä ja vastauksia
pääsiäisestä, sen historiasta, perinteistä, pääsiäisloruista ja -leikeistä sekä
askartelusta.

 

 
Makupalat.fi     Twitter @Makupalat     Tiedonhaku     Digiopastus

Tiedonhaun uutiskirjettä julkaisee Kirjastot.fi.
 

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, Tiedonhaun uutiskirjeen tilaajat.
Jos haluat peruuttaa tilauksesi, klikkaa tästä.
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